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Yttrande över granskning av socialnämndens uppföljning
och kontroll av externa utförare
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunrevisionen:
Kommunstyrelsen avser att lämna förslag till program för uppföljning av privata
utförare för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2019.
I övrigt ser kommunstyrelsen positivt på att socialförvaltningen avser att följa
kommunrevisionens rekommendationer för bättre uppföljning och kontroll av de
tjänster som köps in av externa leverantörer.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har utfört en granskning för att bedöma om socialnämnden
har en tillfredsställande intern kontroll avseende de avtal som finns med externa
utförare. Utifrån granskningen bedömer kommunrevisionen att socialnämnden
behöver vidta åtgärder för att uppföljning och kontroll ska anses vara tillräcklig.
Kommunrevisionen har skickat granskningsrapporten till socialnämnden och
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunledningsförvaltningen har sedan skrivit
ett yttrande i ärendet. Den 27 augusti 2019, § 116, beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att lämna yttrandet från
kommunledningsförvaltningen till kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-08-27 § 116
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-26
Kommunrevisionens granskningsrapport - Granskning av socialnämndens
uppföljning och kontroll av externa utförare, 2019-06-25
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Till

Socialnämnden och kommunstyrelsen
(KF:s presidium för kännedom)

Granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa
utförare
KPMG har på vårt uppdrag utfört rubricerad granskning.
På revisionsmöte 2019-06-25 har KPMG presenterat revisionsrapporten för oss
revisorer.
Vi överlämnar härmed rapporten till socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.
Svar önskas senast den 24 september 2019.
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Sammanfattning
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens
uppföljning och kontroll av externa utförare. Syftet med granskningen är att bedöma om
kommunen och socialnämnden har en tillfredsställande intern kontroll avseende de
avtal som finns med externa utförare och om den uppföljning och kontroll som görs är
tillräcklig.
Vi bedömer utifrån gjord granskning att socialnämnden behöver vidta åtgärder för att
uppföljning och kontroll ska anses vara tillräcklig.
Vi lämnar följande rekommendationer:
•

Ta fram och fastställ lagstadgat program för uppföljning av privata utförare.

•

Komplettera sanktionstrappan och tillför ekonomiska sanktioner vid fel och
brister som inte åtgärdas.

•

Vi ser risker i att ersättning utgår för tid som inte är beviljad. Begränsningar och
definitioner kring ”tillfälliga och akuta” insatser utöver beviljad tid bör snarast
införas.

•

Relativt stor ökning av LOV-insatser under senare år har inte påverkat den
egna organisationen. Detta bör djupanalyseras av nämnden.

•

Vi rekommenderar nämnden att mer strukturerat och regelbundet bjuda in de
privata utförarna till nämnden för att nämnden som helhet ska kunna få tillfälle
att ställa frågor och få nödvändig information.
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Bakgrund
Revisorerna har i revisionsplaneringen för 2019 uppmärksammat risker beträffande
kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare och avtalsefterlevnad.
Revisionen upplever att det finns ett behov av att bedöma om framförallt
socialnämnden har rutiner och system för att följa upp de externa utförare som anlitas
inom hemtjänsten.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen och socialnämnden har en
tillfredsställande intern kontroll avseende de avtal som finns med externa utförare inom
hemtjänsten och om den uppföljning och kontroll som görs är tillräcklig.
I syftesformuleringen ingår att besvara följande revisionsfrågor:
•

Har nämnden en samlad bild över de avtal man ingått med utförare?

•

Har kontrollmöjligheter och möjlighet till insyn skrivits in i avtalen med de externa
utförarna?

•

Finns rutiner för hur uppföljning av avtalen ska ske?

•

Sker uppföljning av det som regleras i avtalen?

•

Hur hanteras upptäckta avvikelser från ingångna avtal (sanktioner)?

•

Regleras det i avtalen vilka uppgifter som ska framgå på fakturor och hur
tillämpas reglerna?

•

Rapporteras resultat av genomförda uppföljningar och kontroller till nämnden?

Revisionskriterier, avgränsning och metod
Vi kommer att bedöma med utgångspunkt från:
•

Kommunallagen (10 kap)

•

Avtal och avtalshandlingar

•

Interna styrdokument och riktlinjer

•

Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.

Granskningen avser socialnämnden.
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Granskningen genomförs genom att relevant dokumentation analyseras. Utifrån
dokumentanalysen sker fördjupade intervjuer och avstämningar med berörda
tjänstemän.
Stickprov görs för både avtal och fakturor för fördjupad granskning av
revisionsfrågorna.
Rapporten är faktakontrollerad av socialchef, kvalitetsstrateg och ekonom inom
socialförvaltningen

Resultat av granskningen
Befintliga avtal och möjligheter till insyn
Kommunallagen möjliggör överlämnande av skötsel av en kommunal angelägenhet till
annan juridisk person, s.k. privat utförare (10 kap 1 §). När skötseln av en kommunal
angelägenhet lämnats över enligt ovan ska kommunen kontrollera och följa upp
verksamheten. Kommunen ska likaså genom avtalet tillförsäkra sig information som
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen för varje mandatperiod anta ett program
med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska
ange hur uppföljningen ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Exempel
på olika syften som kan anges i programmet1:
-

Uppföljning för att säkra leverans enligt avtal

-

Kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser

-

Underlag för utvecklingsarbete
Möjliggöra allmänhetens insyn

Kommunfullmäktige har inget program antaget för uppföljning av privata utförare enligt
ovan. Enligt uppgift har utvecklingsavdelningen i början av 2019 fått i uppdrag att ta
fram ett förslag på sådant program.
Inom socialnämnden finns tre privata utförare av omsorgstjänster inom hemtjänsten.
En av dessa tre, Pomona har dock endast två LOV-kunder och vid tidpunkten för
granskningen avvecklat verksamheten. Linné hemvård har 27 LOV-kunder och Sjöriket
har totalt 84-LOV-kunder.
LOV-företag/utförare kan när som inkomma med förfrågan om att bli godkänd som
leverantör. Avtal skrivs vid godkännande. Socialnämnden har under avtalstiden rätt att
förändra villkor i förfrågningsunderlaget och förändringen träder ikraft vid den tidpunkt
som kommunen bestämmer dock tidigast tre månader efter det att utföraren skriftligen
meddelats om beslutet.
I befintliga förfrågningsunderlag säkerställs insyn från såväl den upphandlande
myndigheten som för allmänheten. Detta anges som ett krav i upphandlingen och ska
bekräftas av utföraren. Förfrågningsunderlaget uppdateras årligen eller vid behov.
1 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, SKL 2015.
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Uppdateringen för 2019 är något försenad enligt uppgift då vissa omprioriteringar
tvingats fram inom förvaltningen mot bakgrund av den ekonomiska situationen.
Beträffande de förändringar av vikt som kommer att införas se vidare nedan i avsnitt
4.3.
I nu gällande förfrågningsunderlag från 2018-03-13 finns det tydligare angivet vad som
menas med insynen. Exempelvis framgår att beställaren har rätt att:
få tillträde till lägenheter och lokaler
-

ta del av den dokumentation som rör den enskildes vård och omsorg

-

göra intervjuer med omsorgstagare och närstående

Intervjuade framhåller att de har full insyn i de privata utförarnas verksamhet och att
det finns en god dialog kring verksamhet och brukare.

Kommentarer och bedömning
Det är en klar brist att Ljungby kommun inte haft ett antaget program för uppföljning av
privata utförare. Kommunallagen föreskriver att så ska ske för varje mandatperiod.
Vi bedömer att kommunens insyn i de privata utförarnas verksamhet motsvarar den
som råder för kommunens egenregiverksamhet. Verksamheterna omfattas av samma
system och uppföljning som den kommunala hemtjänsten.

Rutiner för uppföljning
I förfrågningsunderlaget till de avtal som finns för godkända LOV-företag regleras hur
kommunen och ytterst socialnämnden ska bedriva sin uppföljning. Det åligger
socialnämnden i Ljungby kommun att följa upp och kontrollera att de tjänster som
utförarna åtar sig håller den kvaliteten som anges i förfrågningsunderlaget.
På uppdrag av socialnämnden är det socialförvaltningens kvalitetsgrupp som genomför
kvalitetsuppföljningen såväl den kommunala som den privata. Exempel på syfte och
mål med uppföljningen är:
-

Att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen,

-

Att verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers krav

-

Att insatserna är av god kvalitet

-

Att den politiska ledningen hålls informerad

-

Att identifiera såväl goda exempel som kvalitetsbrister som behöver åtgärdas.

Metodmässigt görs uppföljningarna genom jämförelser och analys av kvalitetsnyckeltal,
föranmälda respektive oanmälda besök, enkäter och intervjuer, synpunktshantering
mm.

Avtalsuppföljning 2018
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Under 2018 gjordes en avtalsuppföljning och resultaten finns sammanställd i en rapport
”Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2018”. Rapporten är inte daterad och inte heller
undertecknad av den eller de som står för rapporten. Av rapporten framgår inte heller
när uppföljningen är gjord.
Av rapporten framgår att de åtgärder som föreskrivs i rapporten bör snarast, dock
senast vara åtgärdade till nästa granskning.
Uppföljningsrapporten visar på hur leverantörer samt kommunen själv lever upp till krav
inom olika områden. Resultat och kommentarer redovisas i anslutning till respektive
område. Exempel på områden som granskas och kommenteras i rapporten är:
Personalfrågor och krav på personal
-

Tystnadsplikt och meddelarfrihet
ID-kort och uppmärksamhet kring hot och våld
Kompetensutveckling
Kvalitetskrav enligt socialtjänstlagen

-

Värdegrundsfrågor

-

Kvalitetsarbete, egenkontroll och avvikelsehantering

-

Synpunkter, klagomål och rutiner för anmälan av missförhållanden
Inflytande och delaktighet
Insatskontinuitet

-

Dokumentation

Av rapporten framgår att utförarna till stor del uppfyller kraven inom ovanstående
områden. Flest påpekanden finns för den leverantör med endast två kunder. Nedan
kommenterar jag de delar i rapporten där det finns brister och där utförare inte uppfyller
kraven:
-

Samtliga utförare behöver upprätta skriftliga rutiner för att uppmärksamma om
den enskilde kan vara utsatt för hot och eller våld.

-

Två av utförarna behöver vidta åtgärder för att tydligare beskriva hur arbetet
sker i enlighet med den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen.

-

Riskanalysarbetet kan utvecklas när det gäller kvalitetsarbetet och när det
gäller dokumentation av åtgärder. Utförarna uppfyller delvis kraven med
undantag av Pomona som inte uppfyller kraven.

-

Egenkontroll enligt Socialstyrelsens föreskrifter uppfylls delvis med undantag av
Pomona som inte uppfyller kraven. Samtliga leverantörer behöver tydligare
dokumentera egenkontrollerna som genomförs för att i efterhand kunna
analyseras och bedömas när det gäller åtgärder.

-

Samtliga utförare behöver arbeta mer aktivt med avvikelsehantering.
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-

När det gäller dokumentation kring omsorgstagaren är det ingen av utförarna
som helt uppfyller kraven. Förbättringsområden som gäller alla är att det
upprättas genomförandeplaner och att dessa följs upp med de intervall som
avtalet föreskriver2. Vid besöken har socialförvaltningen uppmanat utförarna att
gå igenom de föreskrifter som finns inom området avseende dokumentation.
Pomona har inga upprättade genomförandeplaner.

Avslutningsvis konstaterar författarna av uppföljningsrapporten att det är
kvalitetsgruppens bedömning att ingen av utförarna har en sådan brist i utförandet att
någon annan åtgärd behöver vidtas i form av särskild granskning eller uppsägning av
avtal.

Uppföljningar tidigare år 2014-2017
I syfte att bedöma om utförarna vidtagit åtgärder jämförs resultaten och påpekandena
2018 med tidigare års resultat och påpekanden. Nedan är ett relevant axplock av
iakttagelser (avvikelser/påpekanden) från de uppföljningar som gjorts historiskt. Våra
bedömningar kring detta lämnas i särskilt avsnitt nedan.

2014
-

Påpekanden om behov att komplettera kvalitetsledningssystem med process
för riskanalys och rutiner för egenkontroll

-

Förbättringar behövs när det gäller dokumentation och arbete med
genomförandeplaner och dess innehåll
En av utförarna saknade rutin för säker nyckelhantering vilket påpekas behöver
tas fram.

2015
-

Samma påpekande som 2014 när det gäller ledningssystem och behov av att
arbeta mer med riskanalyser och dokumentation av dessa.

-

När det gäller dokumentation och genomförandeplaner kvarstår påpekanden
om att genomförandeplaner behöver följas upp med det tidsintervall som avtalet
föreskriver.

-

Vissa påpekanden och förbättringar behövs när det gäller avvikelsehantering.

2016
-

Krav på adekvat utbildad personal uppfylls inte hos en av utförarna (dock fanns
endast tre tillsvidareanställda hos denna utförare).

-

Samtliga utförare behöver arbeta mer med riskanalyser och dokumentera
dessa inom ramen för sitt kvalitetsarbete.
När det gäller dokumentation och arbete med genomförandeplaner påpekas
åter att ingen av utförarna lever upp till kraven att följa planerna med det
tidsintervall som är angett.

2 Krav enligt förfrågningsunderlaget är att genomförandeplan ska vara upprättad senast två veckor efter
det att uppdrag påbörjats. Uppföljning av planen ska sedan ske minst vart tredje månad.
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En av de två utförarna upplever inte kraven för rutinerna när det gäller
tystnadsplikt.
Samtliga utförare behöver arbeta mer aktivt med avvikelsehantering.

2017
Kravet på adekvat utbildad personal som påpekades 2016 hos en av utförarna
är inte åtgärdat.
-

Samtliga utförare behöver arbete mer med riskanalyser och dokumentation av
åtgärder och egenkontroll.

-

Samtliga utförare behöver arbeta mer med avvikelsehantering.
Ingen av utförarna lever upp till kraven när det gäller arbetssätt med
genomförandeplaner och uppföljning av dessa inom stipulerade tider.

Intervjuade framhåller att bristerna som noterats under de gångna åren är likvärdiga de
brister som finns i den egna kommunala verksamheten. Intervjuade framhåller också
att om kommunen hade klarat kravet så hade det sannolikt skett annorlunda
bedömningar och mer kravställande gentemot de privata utförarna.

4.2.1

Kommentarer och bedömning
Det går utifrån ovanstående redovisning att konstatera att vissa påpekanden finns med
år efter år med i princip samma innehåll när det gäller de brister som
uppmärksammats. Påtalade brister har inte enligt kraven i avtalen åtgärdats inom ett
år, tvärtom är det brister som funnits 4-5 års tid och nämnden har valt att inte vidta
några sanktioner. Vår bedömning är att ”sanktionstrappan” behöver kompletteras (se
avsnitt om sanktioner nedan)
Tidsaspekten avseende genomförande av åtgärder med anledning av uppföljningen är
enligt vår mening alltför vagt formulerad. Formulering som åtgärd ”Bör” har ett svagt
förpliktigande. Likaså formuleringen ”senast åtgärdade innan nästa uppföljning” innebär
att det kan gå ett år innan påtalade brister åtgärdas. Vid allvarliga brister är ett år alltför
lång tid och innebär en alltför svag styrning.
Det är enligt vår bedömning en brist att en rapport avseende uppföljning av avtal
varken är daterad eller undertecknad. Detta anser vi behöver införas som rutin.
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4.3

Ekonomi, volym och kontroll
I granskningen har vi begärt in uppgift om totalt fakturerat belopp för respektive utförare
samt antalet beviljade timmar enligt nedan:
2016

2017

13 519 358

15 536 598

18 531 059

41 863

47 174

51 019

955 477

1 988 923

5 575 482

3 286

5 521

14 495

2018

Sjöriket AB
Fakturerat belopp
Antalet beviljade timmar

Linné hemvård AB
Fakturerat belopp
Antalet beviljade timmar

I granskningen framkommer att den relativt sett stora ökningen av LOV-insatser inte
medfört någon minskning av personalresurs i den egna kommunala verksamheten.
Intervjuade framhåller att en förklaring är att volymen totalt sett ökat under senare år
genom tillströmning av fler brukare och fler beviljade timmar per brukare. Dock
framhålls att detta inte kan vara hela förklaringen.
När det gäller regler kring fakturering framhölls i ursprungliga avtal bland annat:
-

All tid som inte är beslutad eller beviljad ska redovisas separat på faktura
eftersom ersättning inte utgår för denna.
Ingen ersättning utgår för beställning och transport av mat (ersättning utgår
endast för insatsen ”hjälp i matsituation”.
Fakturering sker månadsvis i efterskott.
Timersättning olika för stad och landsbygd.

I granskningen framkommer att reglerna enligt ovan ändrats under senare år och det är
numera möjligt att få betalt även förtid som inte är beslutad/beviljad, s.k. akut eller
tillfällig tid. I dagsläget finns ingen begränsning i vad som definierar akut eller tillfällig tid
och detta kommer i nya uppdateringen av avtalen/förfrågningsunderlagen att definieras
såsom maxtid 7 dagar.
Även förutsättningarna när det gäller tidsåtgång för matdistribution är ändrat och
numera medges viss ersättning för denna distribution.
Fakturakontroller görs systematiskt och regelbundet av förvaltningens ekonom. Sedan
införandet av Flypergene och TES finns en god möjlighet att följa upp tider och
underlag vid fakturering. Fel skulle kunna inträffa om ett ärende inte avslutas av
biståndshandläggarna och/eller sjuksköterskorna. Nytt krav kommer därför införas
innebärande att felaktig fakturering kommer justeras gentemot LOV-företagen.
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Vid förändringar i den enskildes beviljade insats sker förändringar automatiskt i
fakturaunderlaget då detta är sammankopplat med verksamhetssystemen. Någon risk
för att överdebitering ska ske i detta avseende anses mycket liten.
Intervjuade framhåller att det finns en god dialog mellan kommunen och utförarna och
när fel påträffas rättas dessa i samförstånd.

Kommentarer och bedömning
Vid tidpunkten för granskningen utgår ersättning för tillfälliga/akuta insatser, d.v.s.
utanför beviljad tid. Vi ser att det finns risker här och vill rekommendera kommunen att
så snart som möjligt införa begränsning i hur mycket tid som kan faktureras utöver den
beviljade.
Den under senare år relativt stora ökningen av LOV-insatser har inte inneburit en
minskning av egenregi organisationen. Vi kan inte i granskningen få mer än delvisa
förklaringar till detta. En förklaring torde vara volymökningar generellt. Detta
förhållande bör förvaltningen djupanalysera.

Sanktionsmöjligheter enligt avtal
Att det finns sanktionsmöjligheter i avtal är viktigt för att kunna dra sig ur ett avtal om
uppdragstagaren inte uppfyller de villkor som avtalet stipulerar. Andra sanktioner,
exempelvis ekonomiska, kan vara viktiga som ett medel att åstadkomma de
förbättringar som kan krävas.
I de två granskade avtalen kan vi se att det finns likvärdiga formuleringar när det gäller
åtgärder vid brister. Val av åtgärd sker utifrån typ av kvalitetsbrist. ”Åtgärdstrappan” ser
ut enligt följande:
Möte med utföraren för fördjupade granskningar
-

Varning med åtgärdsplan
Uppföljning av åtgärdsplan

-

Anmälan till andra myndigheter
Hävande av avtal.

Beträffande kostnader i samband med avtalsbrott framgår i båda avtalen att part som
inte följer avtalet och därmed åsamkar den andra parten kostnader, ska ersätta den
andra för faktiska kostnader.
Några åtgärder i form av ekonomiskt kännbara sanktioner kan vi inte se i gällande
avtal. Exempel nedan är från ett avtal i kommun X.
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Viten:

Om Leverantören inte åtgärdar fel och brist eller fullföljer upprättad åtgärdsplan eller tidplan
till följd av påvisade brister kominer vite att. utgå med SEK 10 000:- per vecka tills rättelse
skett. Vitesbeloppet kan dock högst uppgå till SEK 70 000:Utöver vit.e ska Leverantören ersätta Beställaren för dennes verifierade merkostnader for fel
och brister.
Kommentarer och bedömning
Vår uppfattning är att nuvarande sanktionstrappa behöver kompletteras med
sanktioner som är ekonomiska likt exemplet ovan.

Rapportering till nämnden
I förutsättningarna att vara LOV-företag i Ljungby kommun finns att utföraren årligen
ska redovisa sin verksamhet till socialnämnden. Socialnämnden ger i dessa
sammanhang riktlinjer om vad redovisningen ska innehålla. Enligt uppgift har inte
utförarna årligen redovisat sin verksamhet i socialnämnden så som det var tänkt enligt
ursprungligt förfrågningsunderlag och mot bakgrund av detta ändrade nämnden kraven
i förfrågningsunderlaget 2018-03-13.
De nya kraven innebär att utföraren årligen ska lämna en kvalitetsberättelse utformad
enligt SOSFS 2011:9. Kvalitetsberättelsen ska beskriva årets aktiviteter i form av mål,
vidtagna åtgärder, resultat samt framtida utvecklingsområden för uppdraget. Utförarna
har lämnat dessa kvalitetsberättelser för 2018.
Vidare framgår att utförarna ska informera socialnämnden om verksamheten när så
önskas.
I granskningen framkommer att nämndens och förvaltningen på ett mer strukturerat
sätt kunnat bjuda in och kalla utförarna till sig. De möten som ägt rum har skett i
dialogform med presidiet och har inte varit dokumenterade.

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att det funnits brister i nämndens insyn och kontroll över de privata
utförarna. Utifrån de nya bestämmelserna om att utförarna årligen ska inkomma med
kvalitetsberättelser vill vi rekommendera att detta inte ersätter att nämnden kallar till sig
de privata utförarna för att nämnden som helhet ska kunna få tillfälle att ställa frågor
och få nödvändig information.

Datum som ovan
KPMG AB

11
© 2019 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

Kristian Gunnarsson
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
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